
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-NC 

V/v thông tin về Chương trình 

 học bổng e-ITEC 2021-22 của 

 Chính phủ Ấn Độ 

   Đắk Lắk, ngày         tháng 8 năm 2021 

    

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 
 

Xử lý Công văn số 650/SNgV-HTQT ngày 03/8/2021 của Sở Ngoại vụ (kèm 

theo Thư điện tử ngày 02/8/2021 của Đại sứ quán Ấn Độ) thông tin về danh sách 

các khóa đào tạo trực tuyến trong khuôn khổ Chương trình học bổng e-ITEC 2021-

22 của Chính phủ Ấn Độ (gửi văn bản kèm theo), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Giao các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin về Chương trình 

học bổng e-ITEC 2021-22 của Chính phủ Ấn Độ đến công chức, viên chức, người 

lao động (có nhu cầu) để đăng ký dự tuyển theo các khóa học phù hợp. 

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Cảnh); 

- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Dũng); 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- Trung tâm TTCB (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NC (S_15b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng        
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